
Inschrijfformulier 
Peuteropvang 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Algemene gegevens         
 
Gegevens ouder/verzorger : De heer / mevrouw (1) * de heer / mevrouw (2) * 
 
Achternaam   :………………………………………  ……………………………………… 
 
Voorletters   :………………………………………  ……………………………………… 
 
Straatnaam + huisnummer :………………………………………  ……………………………………… 
 
Postcode + woonplaats  :………………………………………  ……………………………………… 
 
Telefoonnummer  :………………………………………  ……………………………………… 
 
Mobiel telefoonnummer  :………………………………………  ……………………………………… 
 
E-mailadres   :………………………………………  ……………………………………… 
 
Burgerservicenummer (BSN) :………………………………………  ……………………………………… 
 
Geboortedatum   :………………………………………  ……………………………………… 
 
Naam werkgever  :………………………………………  ……………………………………… 
 
Bereikbaar via telefoonnr. :………………………………………  ……………………………………… 
 
De ouder(s) / verzorger(s) zijn: 0 Gehuwd 0 Samenwonend  0 Alleenstaand   
 
 
Gegevens kind: 
 
Achternaam   :……………………………………………………………… 
 
Roepnaam   :……………………………………………………………… Jongen / Meisje * 
 
Geboortedatum (uitgerekende) :……………………………………………………………… 
 
Burgerservicenummer (BSN) :……………………………………………………………… 
 
Uw kind woont bij  0 Beide  0 Ouder 1 0 Ouder 2 
 
 
  
Geeft u toestemming dat uw kind mee gaat met kleine uitstapjes, zoals een boswandeling of de 
speeltuin? 
O Ja O Nee 
 
 
Jaarlijks doen wij een ontruimingsoefening met de kinderen. Geeft u toestemming dat uw kind 
hieraan mag meedoen?  
O Ja O Nee 
 
Betaalgegevens 
Bij het aangaan van het contract geschiedt de betaling middels automatische incasso. Om de 
administratieve processen te versnellen, vragen wij uw IBAN-nummer hieronder in te vullen. 
Uiteraard is er pas sprake van automatische incasso als er een SEPA-machtigingsformulier is 
ondertekend. 
 



Inschrijfformulier 
Peuteropvang 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

IBAN-nummer :……………………………………………………………………………………BIC: …………………… 
 
Ten name van :………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Komt u in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag?   O Nee  O Ja 
Zo niet, wilt u dan een inkomensverklaring toevoegen aan uw inschrijfformulier?  
 
 
Overige gegevens 
O  Ik geef toestemming voor het verstrekken van de Kijk!-observatiegegevens van mijn kind aan de 

Basisschool bij de overgang van de peuteropvang naar de basisschool en aan de gemeente in het 
kader van de voor- en vroegschoolse educatie. 

O  Ik geef toestemming voor commercieel gebruik van beeldmateriaal waarop mijn kind staat (bijv. op 
de website, in advertenties en op social media).  

O   Ik geef toestemming voor gebruik van beeldmateriaal waarop mijn kind staat voor communicatie 
vanuit de vestiging (bijv. in week- of nieuwsberichten). 

 
 
Gegevens met betrekking tot de plaatsing 
Wanneer moet de opvang ingaan?   …………………………………………………………… 
 
Op welke vestiging wilt u de opvang afnemen?  …………………………………………………………… 
 
Voor welke dagdelen is opvang gewenst?  …………………………………………………………... 
 
Voor welk contract kiest u?    O 40-weken pakket 

(peuteropvang gedurende de 40 
schoolweken) 

 
Verklaring en ondertekening: 
Bij inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Zo Kinderopvang – 
regio West-Brabant. Deze zijn op te vragen bij onze administratie en staan op onze website (onder 
tarieven).  
Tevens geeft u, door het plaatsen van uw handtekening, de leidinggevende van het dagverblijf waar 
uw kind opvang gaat genieten toestemming om informatie over uw kind te verstr ekken aan het 
consultatiebureau, scholen en het servicebureau van Zo Kinderopvang. 
 
Datum :……………………………… 
 
 
Handtekening (ouder / verzorger 1):  Handtekening (ouder / verzorger 2): 
 
…………………………………………    ………………………………………… 


